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Úspešné projekty mesta
v poslednom období

Mesto Handlová si drží trend úspešnosti v získavaní
finančných prostriedkov z eurofondov, ako aj v rámci
dotačných schém rôznych ministerstiev. Podľa oficiálnych informácií boli mestu Handlová v poslednom období
schválené tieto projekty:
a) Technika na čistenie ciest pre mesto Handlová Cieľ: Zníženie prašnosti ovzdušia v meste Handlová
obstaraním čistiacich vozov pozemných komunikácií
- nenávratný finančný príspevok EU + štátny rozpočet
SR: 772.508 € + 5% spolufinancovanie mesta Handlová:
40 659 € = celkové oprávnené náklady: 813 167 €
b) Výstavba viacúčelového ihriska pre neformálnych
športovcov na Ul. MC v Handlovej
Cieľ: Výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávou na
podporu a rozvoj neformálneho športu detí a mládeže
- dotácia ÚV SR: 39 833 € + 35 % spolufinancovanie
mesta Handlová: 21 914 € = celkové oprávnené náklady:
61 747 €
c) Tretia etapa rekonštrukcie Humanitného centra
- útulku: podkrovie
Cieľ: Rekonštrukcia podkrovia za účelom zvýšenia
kapacity Humanitného centra - útulku pre bezdomovcov
v Handlovej.
- dotácia MPSVaR SR: 30 000 € + 10% spolufinancovanie Jazmín, n.o.: 3 000 € = celkové oprávnené náklady:
33 000 €
d) Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov
ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na
marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej
Cieľ: Terénna sociálna práca s cieľom zvýšenia kvality
života občanov Handlovej ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu

- nenávratný finančný príspevok EU + štátny rozpočet
SR: 72 100 € + 5% spolufinancovanie Mesta Handlová:
3 795 € = celkové oprávnené náklady: 75 895 €
e) SENIOR Centrum - komplex sociálnych služieb
v Handlovej
Cieľ: Zlepšenie dostupnosti a kvality poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom vybudovania domovu
sociálnych služieb rekonštrukciou bývalej základnej
školy na ul. M. Krššákovej s kapacitou 100 klientov,
vrátane obstarania jeho vybavenia.
- predpokladané náklady sú v štruktúre: nenávratný
finančný príspevok : 2.561.425,22 € + 5% spolufinancovanie mesta Handlová: 134.811,86 € = celkové
oprávnené náklady : 2.696237,08 €
Ďalšie / Neoprávnené výdavky: 153.138,72 €
Celkové náklady : 2 849 375,80 €
Projekty, z ktorých väčšina je krátko pred realizáciou,
podporujú viaceré z priorít mesta Handlová a to :
- oblasť sociálnej práce s rómskou komunitou,
- oblasť zvyšovania kvality a dostupnosti sociálnych
služieb pre seniorov,
- oblasť vzdelávania detí a infraštruktúry vzdelávania,
- oblasť športu,
- oblasť skvalitňovania životného prostredia pre všetkých
občanov mesta,
- oblasti znižovania energetickej náročnosti budov a teda
zvyšovanie energetických úspor
V júni mesto Handlová podalo ďalšie dva veľké projekty:
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Handlová (skládka)
Verejné osvetlenie na Ul. Morovnianska cesta a Okružná ul.
O ich úspešnosti vás budeme informovať v niektorom
z nasledujúcich čísel Handlovských novín. Držme si
spoločne palce !!!
Referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ

Ako pokračuje rekonštrukcia plavárne? Všade plno prachu a prázdny bazén !
Plaváreň je z dôvodu rekonštrukcie zatvorená od mája tohto roku. V tom istom mesiaci
sa začali práce na projekte „Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová
s cieľom úspory energií „ financovanom z Nórskeho finančného mechanizmu, finančného mechanizmu EHP a Úradu vlády SR v celkovej výške 516 988 eur.
Prvé dni rekonštrukcie len potvrdili havarijný stav rozvodov tepla a vody, ako aj celej
výmenníkovej stanice. V mesiaci máj sa hlavne búralo. Vybúrali sa všetky steny,
obklady, kadiaľ išli staré rozvody tepla a vody. Vybúrali sa dverné otvory na nové dvere.
Vysekali sa staré odpadové potrubia v podlahách. Zdemontovala sa celá výmenníková
stanica, výmenníky tepla pre kúrenie bazénov, ÚK, vzduchotechniky. Zdemontovali sa
parné sauny, ktoré budú nahradené novými parnými generátormi s automatickou reguláciou. V mesiaci jún sa už začali
montážne práce na nových rozvodoch teplej a studenej vody s cirkuláciou teplej vody pre sprchy. Následne budú práce
pokračovať na položení podlahového kúrenia, izolácií, montáži nových sprchových a sociálnych zariadení. Najväčšia finančná položka bude použitá na novú výmenníkovú stanicu s automatickou reguláciou podlahového vykurovania, ústredného
vykurovania, vzduchotechniky a ohrev bazénov. V mesiaci august budú prebiehať dokončovacie práce a skúšobná prevádzka
zrekonštruovaných zariadení. Všetky doposiaľ vykonané búracie a prípravné práce v máji a júni prebehli podľa stanoveného
harmonogramu prác. Termín otvorenia plavárne, september 2010 by mal byť dodržaný.
Plávanie, saunovanie, oddych a relax nám všetkým chýba aj v týchto upršaných dňoch. Aj preto prosíme návštevníkov o veľkú
dávku trpezlivosti a pochopenia. Odmenou vám budú zrekonštruované priestory našej mestskej plavárne s pocitom tepla
z podlahy, funkčnými sprchami, novými parnými a fínskymi saunami. Tešíme sa na vás v septembri.
Norbert Mrviš, zastupujúci vedúci plavárne
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DaMP-u sa začínajú
prázdniny!

Ako sa končí školský rok, tak sa
končí aj ročná činnosť DaMP-u.
Po celý rok sme sa snažili prinášať
mladým z nášho mesta akcie, ktoré
by ich bavili alebo aspoň vyplnili
ich voľný čas. Za prvú a vydarenú
akciu DaMP považuje Mikuláša
v Dorke. Úsmev detí tešiacich sa
z darčekov, ktoré pre nich vyzbierali
všetci Handlovčania , nás posúvali
ďalej po celý rok . Ocenili sme aj
Talenty v Handlovej, ktorých nebolo
málo. Tou najlepšou sa stala na
koniec Bianca Oboňová. Mini
miss skončila radosťou Martinky
Martinkovej, ktorej korunka padla
na hlavu ako uliata. DaMP prežil
rok plný skúseností, poznatkov
a berie tento ročník ako úspešný.
Dostali sme sa na školenia v Kremnici, v Novom Smokovci, Brusne,
Trenčíne a na Remate . Všetko toto
nám dalo skúsenosti. V budúcom
roku DaMP chce pokračovať
vo svojej činnosti a robiť radosť
Handlovčanom. DaMP sa chce
poďakovať predstaviteľom mesta
Handlová, Ing. Rudolfovi Podobovi,
primátorovi mesta Handlová , Ing.
Jarmile Podobovej, Mgr. Márii
Schwarczovej za ich podporu a za
to, že verili mladým ľuďom. Janke
Guttmannovej za to, že nás odštartovala. Bc. Dominike Švecovej,
ktorá nás posúvala ďalej a ukazovala nám všetky možnosti. Aj vám
Detský a mládežnícky parlament
praje krásne prázdniny a vidíme sa
opäť v septembri!
S pozdravom
primátorka DaMP-u Kristína Kišová

